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Развојот на приватниот сектор е столбот на економиите на Западниот 
Балкан и игра клучна улога во економското приближување и пристапување 
кон ЕУ. Како и во повеќето економии во транзиција под фискален притисок 
на национално ниво и ограничена кредитоспособност за сите освен 
најголемите градови, малите и средните претпријатија (МСП) имаат 
проблеми со ниска конкурентност, тежок пристап до финансии, недостаток 
на вештини и слаба интеграција со глобалните синџири на снабдување. 
Фокусот е на подобрување на пристапот до финансиска и деловна поддршка 
за МСП преку Програмата за развој и иновација на претпријатијата на 
Западниот Балкан (WB EDIF), заедничка иницијатива на ЕУ, финансиските 
институции, билатералните партнери и јавните институции на Западниот 
Балкан. WBIF исто така ја финансираше иницијативата EPEC (Европски 
центар на експертиза за ЈПП) која ја промовира соработката со клучните 
органи за јавно приватни партнерства (ЈПП) во регионот со цел зголемување 
на нивниот капацитет за идентификација, подготовка и имплементација на 
ЈПП (јавно приватно партнерство) проекти

WB EDIF е првично воспоставен со одлука на WBIF како посветена платформа 
за развој на приватниот сектор, со посебна структура и координација. Во 
декември 2019 година, на 21 седница на Управниот одбор на WBIF, беше 
одлучено повторно да се интегрира WB EDIF во WBIF.
WB EDIF обезбедува поддршка преку четири комплементарни механизми. 
Тие се: (1) капитално финансирање за МСП кое нуди два капитални фонда 
наменети за иновативни компании во раните фази на работа (Фонд за 
иновативност на претпријатија - EIF) и етаблирани претпријатија во нивната 
фаза на ширење (Фонд за развој на претпријатија - ENEF). (2) Гарантирање 
на кредитирање за МСП, фокусирано на вработување на млади, давање 
поддршка на локалните банки во развивањето на работењето на МСП преку 
поделба на ризикот (со ЕИФ) за да се намали трошокот на задолжување. (3) 
Давање заеми на МСП, кое обезбедува кредитни линии и техничка помош 
за партнерски финансиски институции и МСП. (4) Услуги за поддршка, 
кои вклучуваат регулаторни и советодавни услуги за поддршка на 
претприемачките капацитети и јакнење на деловниот екосистем.
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МСП во фокус: Коши Груп ДОО, Косово

Коши Груп ДОО е производител на компоненти од јаглеродни влакна со 

седиште во Призрен, на чие чело се наоѓа Шкамб Коши, млад претприемач со 

повеќе од 10 години искуство во автомобилската индустрија кое го стекнал 

во Италија. Иако клучниот деловен сектор на Коши е автомобилската 

индустрија, фирмата го шири производството и на медицинската и модната 

индустрија со материјали направени од синтетички влакна со структура 

како саќе. Компанијата денес ги извезува сите свои производи на пазарите 

на ЕУ, а нејзиното портфолио на клиенти вклучува престижни компании 

како Фиат, Абарт, Алфа Ромео, Ферари и Порше. Од својот почеток, Коши 

има докажана историја на зголемување на својот обрт од година во година, 

со 65.000€ во првата година, па се до 727.973€ во својата четврта година на 

работење. Поради ова зголемување на приходите, заедно со сè поголемата 

побарувачка, Коши смисли план за зголемување на својот производен 

капацитет и нудење на подобри работни услови за своите вработени. Во 

2018 година, компанијата доби советодавна поддршка во рамките на WB 

EDIF мрежата за дизајн на нова производна постројка во согласност со 

ЕУ стандарди, која вклучуваше се од креирањето на архитектонски нацрт 

до детални поврзани инвестициски трошоци. Како резултат на проектот, 

компанијата доби дозвола за градба од Општина Призрен. Во иднина, 

управата размислува за добивање на понатамошна советодавна поддршка 

за имплементација на систем за квалитет заснован на ИСО стандардите.
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